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Förstklassigt rengöringsmedel

UZIN Basic Cleaner
Extra kraftigt rengöringsmedel för användning före professionell återförslutning

Beskrivning:
UZIN Basic Cleaner är ett extra kraftig rengöringsmedel för
att avlägsna smuts, fett, vax och de flesta föroreningar före
applicering av UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus. Kan även användas för att ta bort limrester och
för rengöring och avfettning av golvbeläggningar. Endast
för användning inomhus.
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Fjädrande golv
LVT / LVP (Luxury Vinyl Tile / Plank)
Linoleum (med slitlager av polyuretan)
PVC
VCT (Vinyl Composition Tile)
Gummigolv
Natursten och konstgjord sten, keramikplattor
Interiör bostäder (lägenheter, hus)
Interiör kommersiella (kontor, sjukhus, skolor, universitet, bibliotek, butiker, stödboenden/hemtjänst)

Före:

Produktfördelar/egenskaper:
Uzin Basic Cleaner är ett förstklassigt rengöringsmedel och
kan användas på alla fjädrande golv. Det rekommenderade
rengöringsmedlet för användning före tätning med UZIN
Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus.
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Multipurpose / för alla mjuka golv
Starkt koncentrerat
Sänker arbetskostnaderna
Tränger igenom lager av föroreningar, befintlig
golvfinish och underhållsprodukter

Efter:

Tekniska data:
Förpackning:	5-liters plastdunk
Hållbarhet

minst 5 år

Färg:

klar

Lukt:

ej störande

Täckning: 	ca 125 m² /dunk
Blandningsförhållande 	normalt smutsat:
blanda 1: 10 med kallt vatten hårt
smutsat:
blanda i förhållandet1: 1 med kallt
vatten
Arbetstid:

cirka 60 minuter*

Arbetstemperatur:

16 – 24  °C

Beträdbar:

efter torkning

*Vid 21  °C och 65  % RF

Täckningen är ungefärlig och kan variera beroende på underlaget.
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UZIN Basic Cleaner
Applicering före återförslutning:

Viktiga anmärkningar:

3 Sopa eller dammsug golvet.
3 Applicera den korrekt utspädda lösningen på golvet
med en mopp och låt verka på ytan i 5 minuter. Låt inte
torka.
3 Rengör golvet med en rengörings-/poleringsmaskin
t.ex. WOLFF Samba för att ta bort smuts, föroreningar
osv.
3 Ta bort smuts- och vätskerester med en våtrengöringsmaskin eller en våtdammsugare.
3 Rengör golvet 2–3 gånger med en ren mikrofibermopp
och rent vatten och sug upp det smutsiga vattnet med
en våtdammsugare.
3 Låt golvytan torka helt innan du applicerar UZIN Resilient
Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus.

3 Hållbarhetstid minst 5 år i originalförpackning vid lagring

Applicering för avfettning:
3 Sopa eller dammsug golvet.
3 Applicera den korrekt utspädda lösningen på golvet med
en mopp och låt verka på ytan i 10–20 minuter. Låt inte
torka.
3 Rengör golvet med en rengörings-/poleringsmaskin t.ex.
WOLFF Samba för att ta bort smuts, föroreningar osv.
3 Ta bort smuts- och vätskerester med en våtrengöringsmaskin eller en våtdammsugare.
3 Rengör golvet 2–3 gånger med en ren mikrofibermopp
och rent vatten och sug upp det smutsiga vattnet med
en våtdammsugare. Rengör golvet med rent vatten tills
det inte längre finns något skum i avloppsvattnet och på
golvet.
3 Låt golvytan torka helt.

under relativt svala förhållanden. Skydda mot frysning. Återförslut öppnade dunkar noggrant och använd innehållet så
snabbt som möjligt. Låt produkten nå rumstemperatur innan
den används.
3 Optimala arbetsförhållanden är en rumstemperatur på 20–25  °C,
en lägsta golvtemperatur på 16  °C och RF under 65  %. Låga
temperaturer och hög luftfuktighet förlänger, medan höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar arbetstiden.

Arbets- och miljöskydd:
Ej brandfarligt. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar hudirritation. Undvik
kontakt med ögonen eller huden. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart
med rikligt med vatten och sök läkarvård. Efter kontakt med huden, tvätta
omedelbart av med rikligt med vatten och tvål. Vid applicering, använd barriärkräm och skyddshandskar och skyddsglasögon. Följ säkerhetsinformationen på produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

Bortskaffning:
Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och återanvänd. Undvik att lösningen rinner med i avlopp eller tränger ned i marken. Töm behållare så att de är droppfria och kan återvinnas. Behållare med flytande restprodukter och den flytande produkten klassificeras som specialavfall.
Torkade produktrester klassificeras som byggavfall.

Informationen ovan bygger på vår erfarenhet och noggranna utredningar. Det stora antalet tillhörande material och olika bygg- och arbetsföRFållanden kan inte kontrolleras
individuellt eller påverkas av oss. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din egen professionella bedömning och produktanvändning. Om du är osäker, gör ett litet test eller få teknisk
rådgivning. Följ installationsrekommendationerna från beläggningstillverkaren. Publiceringen av detta produktdatablad ogiltigförklarar all tidigare produktinformation. Respektive
uppdaterad version av detta datablad finns på vår hemsida under www.uzin.se
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